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COLOFON

www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
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Op dinsdag 28 oktober
“Kritische meedenkers gezocht!” receptie gesloten en
“De komende periode verandert er veel op het gebied van zorg en ondertelefonisch niet bereikbaar
Wethouder Ria Zijlstra:

steuning. Het is belangrijk dat de mensen om wie het gaat, zelf betrokken zijn bij de veranderingen”, zegt de wethouder. “Daarom richt de gemeente per 1 januari 2015 een Participatieplatform Sociaal Domein op.
Het draagt bij aan de participatie van inwoners en hun betrokkenheid bij
het beleid. Ik roep iedereen op om mee te doen!”

Het is de taak van het Platform om het
college gevraagd en ongevraagd te
adviseren over het gemeentelijk beleid op het brede terrein van het Sociaal Domein. Het college is op zoek
naar minstens negen nieuwe leden
en doet daarom een beroep op iedereen die kritisch met het college mee
wil denken en zijn of haar ideeën en
suggesties wil delen over hoe het beleid voor zorg en ondersteuning eruit moet zien. Het Participatieplatform
Sociaal Domein wordt het formele adviesorgaan van het college op de uitvoering van de Participatiewet, de
Wmo en de Jeugdzorg. Het Participatieplatform vervangt de huidige Wmoraad en de cliëntenraad WWB. De leden participeren op basis van een onkostenvergoeding en worden door
het college benoemd.

meer weten of bent u geïnteresseerd,
dan kunt u contact opnemen met Lisanne Reus via 0297-513111. Bij interesse kunt u ook een korte motivatiebrief sturen naar lisanne.reus@
uithoorn.nl

Op dinsdag 28 oktober is de receptie vanaf 15.30 uur gesloten. Ook is het
gemeentehuis vanaf deze tijd niet meer telefonisch bereikbaar via het algemene nummer. Op woensdag 29 oktober staan wij weer voor u klaar.

Informatiebijeenkomst 5 november

Persoonsgebonden budget
(PGB) vanaf 2015
Op 5 november 2014 zijn er twee informatiebijeenkomsten over de veranderingen per 2015 over het beheer
van het persoonsgebonden budget
en betalingen aan zorgverleners.
Eén van 9.30-11.00 uur en de tweede om 19.30-21.00 uur beide op het
gemeentehuis in Uithoorn.
U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten opgeven door een mail
te sturen naar: gemeent@uithoorn.nl
Vergeet niet te vermelden voor wel-

ke bijeenkomst u zich opgeeft: ‘ochtend’ of ‘avond’. U kunt zich opgeven
tot 29 oktober 2014. Meer informatie
op www.uithoorn.nl/sociaaldomein
Contact
Op www.svb.nl staat informatie over
het trekkingsrecht. Voor meer informatie kunt u bellen met met Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank 030-2648200. Of u belt
naar de gemeente Uithoorn 0297513111.

Bent u geïnteresseerd?
Uitgebreide informatie over de functieprofielen voor het Participatieplatform Sociaal Domein leest u op
www.uithoorn.nl/sociaaldomein Wilt u

Werkzaamheden waterberging
Libellebos
Vanaf maandag 27 oktober beginnen
we met het maken van een waterberging in het Libellebos.

Landelijke
herdenkingsbijeenkomst
slachtoffers MH17
Op maandagmiddag 10 november 2014 vindt de Nationale Herdenking
Slachtoffers MH17 plaats. Deze herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in de RAI in Amsterdam en is alleen toegankelijk voor genodigden.
Meer informatie hierover vind u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vliegramp-mh17. Uithoornaars kunnen hun medeleven betuigen door
een persoonlijke boodschap te schrijven in het condoleanceregister in
het gemeentehuis. Het register blijft tot vrijdag 14 november 2014 open.

Wat is een waterberging?
Een waterberging is een plek voor tijdelijke opslag van overtollig regenwater. Meestal wordt daarvoor een
stuk grond afgegraven tot net boven
het grondwaterpeil.
Werkzaamheden
We kappen en snoeien bomen en

beplanting zoals wilg, es en populier. Hiervoor planten we geen nieuwe bomen terug. We verbreden en
vergroten bestaande slootjes en verwerken de grond over de weilanden.
Het inzaaien van gras en weidebloemen gebeurd pas in het voorjaar van
2015.
De toegang tot het park is vanaf
maandag 27 oktober tijdelijk dicht
vanaf de kant van de Marsmanlaan,
Slauerhofﬂaan en de Ter Braaklaan.
Dit wordt met borden aangegeven.

Kappen boom op Polderweg
Voor de rioleringswerkzaamheden
aan de Polderweg bij Eems in Meerwijk-Oost moet 1 boom (Es) gekapt

worden. Als het gebied weer wordt ingericht, plant de gemeente een boom
terug.

Doet u ook mee met de Nacht
van de Nacht
Laat het donker donker en ontdek
hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht
van de Nacht. De Nacht van de Nacht
is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Gemeente Uithoorn doet mee
door op zaterdagavond van haar ge-

meentelijke gebouwen de binnen- en
buitenverlichting uit te schakelen. U
kunt zelf ook meedoen. Kijk hiervoor
op www.nachtvandenacht.nl Dit jaar
wordt de Nacht van de Nacht voor de
10e keer georganiseerd op zaterdag
25 oktober 2014.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u
grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet
u betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014.
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode:
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling,
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet,
Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297 513 111.
- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen ,
0297 513 111.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166. Melding ontvangen van The Society Shop b.v. voor
het organiseren van een snuffelmarkt / magazijnverkoop van 25 t/m 28 maart
2015 en van 30 september t/m 3 oktober 2015.

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 13-23. Drank- en horecavergunning aan de exploitant van
Mazzel Pizzeria Uithoorn en Mazzel Steakhouse Uithoorn. Bezwaar t/m 26 november 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de organisatie Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van
tijdelijke reclameborden van 14 t/m 27 oktober 2014 om kenbaarheid te geven
aan Qua Kunst en Ambacht. Bezwaar t/m 24 november 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Cartograﬁelaan 66 t/m 96, omgevingsvergunning voor het oprichten van 16
eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 26 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 18, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 25 november 2014.
CONCEPT BELEIDSREGELS JEUGD, WMO, PARTICIPATIEWET EN
PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN KLAAR VOOR INSPRAAK

Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het
gebied van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk. De wetswijzigingen die gepaard gaan met deze verandering treffen iedere inwoner. Iedereen
die zorg of ondersteuning zelf kan regelen of betalen, wordt geacht dit te doen.
Nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om te regelen wie er wel in aanmerking komt voor de diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom zijn afgelopen zomer de verordeningen Jeugd, Wmo, Participatiewet en de verordening
Participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn 2015 opgesteld. In de verordeningen zijn de algemene kaders vastgelegd. Donderdag 23 oktober worden de verordeningen behandeld in de Raad. De verordeningen zijn inmiddels uitgewerkt in
beleidsregels. Deze beleidsregels zijn bestuurlijk vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd om op de concept beleidsregels te reageren.

Inspraakperiode
De inspraakperiode voor de concept beleidsregels loopt van 22 oktober t/m 3 december 2014. De beleidsregels zijn via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken. Verder liggen de beleidsregels ter inzage op het gemeentehuis (Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn). Na de inspraakronde gaan de beleidsregels opnieuw
naar B&W en de Raad, samen met de reacties uit de samenleving.
Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 3 december schriftelijk worden gestuurd naar Postbus
8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v. verordeningen Jeugd, Wmo, Participatiewet. Reacties
kunnen ook per e-mail worden verzonden naar: gemeente@uithoorn.nl o.v.v. verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet.

